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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเขื่อน 
เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูล  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเขื่อนวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูล  

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓   

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติ 

บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  

มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  องคการบริหารสวนตําบลเขื่อน   

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลเขื่อน  และนายอําเภอโกสุมพิสัยจึงตราขอบัญญัติไว

ดังตอไปนี้   

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเขื่อน  เรื่อง  การกําจัด 

ส่ิงปฏิกูล  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลเขื่อน  ตั้งแตเมื่อไดประกาศไว

โดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการขององคการบริหารสวนตําบลเขื่อนแลว  ๗  วัน 

ขอ  ๓  บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

“ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใดซึ่งเปน 

ส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลเขื่อน 
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“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน  หรือ 

ส่ิงท่ีสรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

ขอ  ๕  การกําจัดส่ิงปฏิกูลในเขตองคการบริหารสวนตําบลเขื่อนเปนอํานาจหนาท่ีขององคการ

บริหารสวนตําบลเขื่อน 

ขอ  ๖  ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร  องคการบริหารสวนตําบลเขื่อนอาจมอบใหบุคคลใด

ดําเนินการตามขอ  ๕  แทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลเขื่อนหรืออาจอนุญาต 

ใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการกําจัดส่ิงปฏิกูลตามขอ  ๑๑  ก็ได 

ขอ  ๗  หามมิใหผูใดทําการถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลในท่ีหรือทางสาธารณะ  

นอกจากในท่ีที่องคการบริหารสวนตําบลเขื่อนจัดไวให  หรือในที่รองรับส่ิงปฏิกูลท่ีองคการบริหาร 

สวนตําบลเขื่อนจัดไวให 

ขอ  ๘  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใดๆ  ตองจัดใหมีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูลที่ถูก

สุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ  ๙  เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล   

ใหองคการบริหารสวนตาํบลเขือ่นมีอํานาจประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่การใหบรกิารและระเบียบการเก็บ  ขน

ส่ิงปฏิกูล  หรือเขตพ้ืนที่การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจ

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการตามขอ  ๑๑  ในเขตอํานาจขององคการบริหาร 

สวนตําบลเขื่อนได 

ขอ  ๑๐  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน 

ส่ิงปฏิกูลขององคการบริหารสวนตําบลเขื่อนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการเก็บ  ขน  แกองคการ

บริหารสวนตําบลเขื่อน  หรือผูไดรับอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 
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ขอ  ๑๑  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจ

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๒ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลโดยทําเปน

ธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลเขื่อนจะตอง

ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   

  (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓)  แผนผังแสดงระบบการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

  (๔)  รายชื่อและเอกสารบุคลากรท่ีจบการศึกษาดานสุขาภิบาลส่ิงแวดลอมหรือ 

ผานการอบรมหลักสูตรตามที่กําหนด  ไดแก  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  สําเนาทะเบียนบาน   

สําเนาวุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัตินี้ 

  (๕)  บัญชีรายการพรอมภาพถายแสดงอุปกรณ  วัสดุ  ครุภัณฑ  ท่ีจําเปนสําหรับ 

การประกอบกจิการ  เชน  จํานวนรถบริการเก็บ  ขน  จํานวนคน  จํานวนอุปกรณ  อื่นๆ  เปนตน 

ขอ ๑๓ ผูขอรับใบอนุญาตตาม  ขอ  ๑๒  จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  และเงื่อนไข  

ดังตอไปนี้ 

  (๑) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

   (๑.๑) ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดสวม)  ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้ 

    (๑.๑.๑)  ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

    (๑.๑.๒)  สวนของรถที่ใชขนถายส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถ  

ปองกันกล่ินและสัตวแมลงพาหะนําโรคได  มีฝาปด-เปดอยูดานบน 

    (๑.๑.๓)  มีปมดูดส่ิงปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลดวย 

    (๑.๑.๔)  ทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูลตองอยูในสภาพที่ดี  ไมรั่วซึม 

    (๑.๑.๕)  มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  

น้ํายาฆาเชื้อโรค(  เชน  ไลโซน  ๕%) 
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    (๑.๑.๖)  ตองจัดใหมีการแสดงขอความที่ตัวพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลใหรูวา

เปนพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  เชน  “  รถดูดส่ิงปฏิกูล  ”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต

ประกอบกิจการ  ชื่อหนวยงานท่ีเปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ  ดวยตัวอักษรไทย 

ซึ่งมีขนาดที่เห็นไดชัดเจนตามที่องคการบริหารสวนตําบลเขื่อนประกาศกําหนด 

   (๑.๒) ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  สําหรับ  

ผูปฏิบัติงาน   

   (๑.๓) กรณีที่ไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเอง  ตองแสดงหลักฐานวาจะนํา  

ส่ิงปฏิกูลไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

  (๒) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

   (๒.๑) หลักฐานท่ีจําเปนเพ่ือแสดงการมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนด 

ในขอ  ๑๒ 

   (๒.๒) แผนงานการดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ดังตอไปนี้ 

    (๒.๒.๑)  ประเภทของส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยที่ตองการรับกําจัด 

    (๒.๒.๒)  วิธีการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะ 

    (๒.๒.๓)  วิธีการปองกันไมใหเกิดอันตราย  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  

การควบคุมเหตุรําคาญ  ความปลอดภัยตอสุขภาพ  ชีวิตรางกาย  และทรัพยสิน  รวมท้ังสุขอนามัยของ

ประชาชน 

   (๒.๓) รายละเอียดในการดําเนินกิจการดังนี้ 

    (๒.๓.๑)  รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่  ที่จะใชในการดําเนินกิจการกําจัด

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

    (๒.๓.๒)  แบบแปลนและรายละเอียดของโรงงานกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือ 

มูลฝอย 

    (๒.๓.๓)  แสดงหลักฐานรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน  และโรงงานที่จะใช 

ในการดําเนินกิจการดังกลาว  วาเปนกรรมสิทธิ์ของผูขออนุญาตและโดยมีภาระติดพันหรือไมอยางใด 
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หรือส่ิงใดที่เปนกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่นท่ีผูขออนุญาตไดเชาหรือจะเชาหรือไดมาหรือจะไดมาดวยวิธีการ

และเงื่อนไขใด 

   (๒.๔) กรณีที่ไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเอง  ตองแสดงหลักฐานวาจะนํา

ส่ิงปฏิกูลไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

   (๒.๕) หลักฐานอื่นใดตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

ขอ  ๑๔  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๒  หรือคําขอตออายุใบอนุญาตตามขอ  ๑๗  

ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตอง

หรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๒  และขอ  ๑๓  ให 

เจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไข

ใหถูกตองและสมบรูณในคราวเดยีวกนั  และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืน

คําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๑๕  ผูไดรับอนุญาต  ตองมารับใบอนุญาตตามขอ  ๑๔  ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับ

หนังสือแจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุ 

อันสมควรใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๖ ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๔  ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  

วิธีการ  และเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

  (๑) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 



 หนา   ๑๙๐ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๓๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มนีาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

   (๑.๑) ขณะทําการดูดส่ิงปฏิกูล  ตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม   

ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทา 

หนังยางหลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

   (๑.๒) ทําความสะอาดทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูล  โดยหลังจากดูดส่ิงปฏิกูล

เสร็จแลว  ใหทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพ่ือลางภายในทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูล  และทําความสะอาดทอ

หรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลดานนอกท่ีสัมผัสส่ิงปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  (  เชน  ไลโซน  ๕%) 

   (๑.๓) ทําความสะอาดพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  

หลังจากที่ออกปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลแลว  สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับการบําบัด 

หรือกําจัดดวยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะกอนปลอยทิ้งสูสาธารณะ 

   (๑.๔) กรณีที่มีส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราดใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  

(เชน  ไลโซน  ๕%)  แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด 

   (๑.๕) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ   

๑  ครั้ง 

  (๒) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

     (๒.๑)  หามถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นในหรือทางสาธารณะ 

     (๒.๒)  ตองมีการควบคุม  กล่ิน  แมลงและพาหะนําโรค  เพ่ือปองกันปญหา

รบกวนดานสุขอนามัยและสภาพที่ไมนาดู 

     (๒.๓)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานกําจัดส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

ขอ  ๑๗  บรรดาใบอนุญาตท่ีออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลเขื่อนเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๒  ขอ  ๑๓  และขอ  ๑๔  โดยอนุโลม 



 หนา   ๑๙๑ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๓๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มนีาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ขอ  ๑๘  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๔  ตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตรา 

ที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือ

กอนใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนญุาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถามิได

เสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระเวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดาํเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนยีม

ครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๑๙  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลเขื่อน 

ขอ  ๒๐  ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการจาก

ผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๒๑  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๒๒ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด  ตามแบบคําขอทั่วไปที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 



 หนา   ๑๙๒ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๓๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มนีาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ขอ  ๒๓  ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบังคับนี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทบัญญัตแิหงพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๔ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตัง้แตสองครัง้ขึน้ไปและมีเหตทุี่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถกูตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  

หรือเงื่อนไข  ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของ

ประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๒๕  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือ 

วันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ  ๒๖  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๒๗  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใดๆท่ีอยูนอกเขตพ้ืนท่ีการใหบริการเก็บ  

ขน  ส่ิงปฏิกูลขององคการบริหารสวนตําบลเขื่อนหรือเขตพ้ืนท่ีการใหบริการของผูไดรับใบอนุญาตดําเนิน

กิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ



 หนา   ๑๙๓ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๓๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มนีาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ตามขอ  ๙  ตองดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามวิธีการท่ี 

เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ  ๒๘  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลเขื่อน  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๒๙ ใหใชแบบพิมพตางๆ  ที่กําหนดทายขอบัญญัติดังตอไปนี้ 

  (๑) คําขอรับใบอนุญาตรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล  ใหใชแบบ  ปม.๑ 

  (๒) ใบอนุญาตใหรับทําการเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูล  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ใหใชแบบ  ปม.๒ 

  (๓) ใบอนุญาตใหรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชน

ตอบแทน  ดวยการคิดคาบริการ  ใหใชแบบ  ปม.๓ 

  (๔) คําขอตออายุใบอนุญาตใหรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล  ใหใชแบบ  

ปม.๔ 

  (๕) คํารองหรือคําขออื่นใด  นอกจากที่ระบุขางตน  (๑)-(๒)  ใหใชแบบคําขอท่ัวไป 

ขอ  ๓๐  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๓๑  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเขื่อนเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ประเชิญ  พวงมะลัย 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลเขื่อน 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเข่ือน 

เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

ลําดับ รายการ บาท 

๑. อัตราคาเก็บและขนสิ่งปฏิกูล ตามมาตรา ๒๐ (๔)  

 ก.คาเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ เศษของลูกบาศกเมตรหรือ 

ลูกบาศกเมตรแรกและลูกบาศกเมตรตอ ๆ ไป ลูกบาศกเมตรละ 

๒๕๐ 

ข.เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ๑๕๐ 

ค.เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร ๒๕๐ 

๒. อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต ดําเนินกิจการตามมาตรา ๑๙  

 ก. รับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับประโยชนตอบแทน 

ดวยการคิดคาบริการ ฉบับละ 

๕,๐๐๐ 

 ข. รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับประโยชนตอบแทน 

ดวยการคิดคาบริการ ฉบับละ 

๕,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ปม. ๑ 

 

คําขอรับใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 

 

เขียนท่ี……………………………………  

วันท่ี………….เดือน…………………พ.ศ……….  

ขาพเจา บุคคลธรรมดา นิติบุคคล ชื่อ…………………………………..………………………………………..อายุ…………..ป  

อยูบาน สํานักงาน เลขท่ี……….……ถนน………..…………ตําบล………………..….………..อําเภอ………………...………..…………  

จังหวัด……………………….……โทรศัพท……………………………….……….ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน หรือ 

กําจัดสิ่งปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับผลประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการตอเจาพนักงานทองถ่ิน

ดังตอไปนี้ 

๑.  พ้ืนท่ีหรือบริเวณท่ีขอรับอนุญาตทําการ……………….………………………………………………………………………..  

ลักษณะหรือวิธีการดําเนินการ…………….………………………………………..……………………………………………………………..…  

สถานท่ีดําเนินการ………………………………………….…………………………………………………………………………………………….. 

๒. พรอมคําขอนี้ไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวยแลว คือ 

   ๒.๑ สําเนาทะเบียนบานของสถานประกอบการ 

   ๒.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูประกอบการ 

   ๒.๓ สําเนาหนังสือการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลกรณีผูขอเปนนิติบุคคล 

   ๒.๔ หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ ของผูรับมอบอํานาจกรณี

เจาของหรือผูประกอบการไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเองได 

   ๒.๕ …………………………………………………………………………..………………………………………..…………………….. 

๓. ขาพเจาขอรับรองวามีคุณสมบัติพรอมตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดและขอความในแบบคําขอนี้เปน

ความจริง และขาพเจาพรอมท่ีจะปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเข่ือน วาดวยการกําจัดสิ่งปฏิกูลและ

มูลฝอย พ.ศ.  ๒๕๕๕ คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ังกฎระเบียบและ

เง่ือนไข หลักเกณฑขององคการบริหารสวนตําบลเข่ือนทุกประการ 

 

 

 

ลงชื่อ………………………………..ผูขอรับใบอนุญาต 

                                                (………………………………) 

 

 

 

 

 

 

             ( ดานหลังคําขอรับใบอนุญาต ) 



 

แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 

   ขาพเจาขอรับรองวา   ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

      ( ลงชื่อ ) ………………………………. ผูขอรับใบอนุญาต 

       ( ………………………..……. ) 

 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

  (  )   เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไขดังนี้ …………………………………..………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  (  )   เห็นควรไมอนุญาต  เพราะ ………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

     ( ลงชื่อ ) …………………………………. เจาพนักงานสาธารณสุข 

      ( ……………………………….. ) 

     ตําแหนง ………………………………….. วันท่ี…../………/…….. 

 

คําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน 

             (   )    อนุญาตใหประกอบกิจการได 

             (   )   ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 

                                                        ( ลงชื่อ ) ………………………. เจาพนักงานทองถ่ิน 

              ( ……………………………….. ) 

                     ตําแหนง …………………………..  

                                                                 วันท่ี…../………/…….. 

 



 

แบบ ปม. ๒ 

ใบอนุญาตใหรับทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูล 

 

เลมท่ี………..เลขท่ี…………/………….….                                   เขียนท่ี   ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลเข่ือน 

 

อนุญาตใหบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ชื่อ…………………….……………………………………….………………อายุ……... ป  

สัญชาติ…………..อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี……………..…….ถนน………………….……………..ตําบล…………………………………..  

อําเภอ…………….………..จังหวัด……………………..……..…….………โทรศัพท…………………………………..…………………………. 

๑. รับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขต

องคการบริหารสวนตําบลเข่ือน  บริเวณ………………………………………………………………..……………………..……………….... 

๒. ลักษณะวิธีการเก็บขน……………………….……………………………………………………………………………………….... 

๓. คาธรรมเนียม………………………..……บาท/ปใบเสร็จรับเงินเลมท่ี……………………………………………..…….......  

เลขท่ี…….…….วันท่ี…………เดือน…………………………….พ.ศ……………. 

๔. ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขดังตอไปนี้.- 

   ๔.๑ ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลเข่ือนวาดวย การกําจัดสิ่งปฏิกูลตาม

คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขและคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินรวมท้ังกฎระเบียบคําสั่งขององคการบริหาร

สวนตําบลเข่ือน 

  ๔.๒ ……………………….……………………..………………………………………….………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

๕. ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุเม่ือวันท่ี………..เดือน………………….…..……พ.ศ………..………… 

 

ออกให ณ วันท่ี………...เดือน……………………….………พ.ศ…………….  

 

ลงชื่อ………………………………… 

 (…………………………………….)  

เจาพนักงานทองถ่ิน 



 

รายการตออายุใบอนุญาต 

 

 

ว.ด.ป. 

ท่ีอนุญาต 

ว.ด.ป. 

ท่ีสิ้นอายุ 

จํานวนเงิน ใบเสร็จรับเงิน ลงชื่อ 

เจาพนักงานทองถ่ิน คาธรรมเนียม คาปรับ เลมท่ี เลขท่ี ว.ด.ป. 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

                   

 คําเตือน  ๑.  ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผย ณ สํานักทําการของผูไดรับใบอนุญาต 

๒.  ตองยื่นคําขอตออายใุบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

๓.  หากไมขอตออายใุบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนดตามขอ ๒ ตองเสีย

คาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละ ๒๐ ของยอดเงินคาธรรมเนียม 

๔.   การขอตออายใุบอนุญาตใหนําใบอนุญาตฉบับนี้ไปดวย 



 

แบบ ปม. ๓ 

 

ใบอนุญาตใหรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

 

เลมท่ี………..เลขท่ี…………/………….                                      เขียนท่ี   ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลเข่ือน  

 

อนุญาตใหบุคคลธรรมดา/นิติบุคคลชื่อ……………………………………….……….………..……………อายุ……………….ป  

สัญชาติ…..…..….. อยูบาน/สํานักงาน เลขท่ี…………………....….ถนน…………………..………..ตําบล……………….….…………..  

อําเภอ……………………..…………..จังหวัด…………………………..…………………………โทรศัพท ………………………………………. 

๑. รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขต

องคการบริหารสวนตําบลเข่ือน  บริเวณ…………………………………………………………………………………...……….………….... 

๒. ลักษณะวิธีการกําจัด…………………………………………………………………………………………………………....……... 

๓.  คาธรรมเนียม……………………..……บาท/ปใบเสร็จรับเงินเลมท่ี………………………………………………….……….  

เลขท่ี………….วันท่ี……….…เดือน………………………….…….พ.ศ………..………. 

๔. ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขดังตอไปนี้.- 

   ๔.๑  ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลเข่ือนวาดวยการกําจัดสิ่งปฏิกูลตาม

คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขและคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินรวมท้ังกฎระเบียบคําสั่งขององคการบริหาร

สวนตําบลเข่ือน 

   ๔.๒ จะเรียกเก็บคาบริการกําจัดไดไมเกินอัตราท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด 

   ๔.๓  …………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

๕. ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุเม่ือวันท่ี………..เดือน……………………….……พ.ศ………..…… 

 

ออกให  ณ   วันท่ี………..เดือน……………………………..….…พ.ศ………..….  

 

                                                   ลงชื่อ…………………………………… 

                                                        (…………………………………….)  

                                                                เจาพนักงานทองถ่ิน  



 

รายการตออายุใบอนุญาต 

 

ว.ด.ป. 

ท่ีอนุญาต 

ว.ด.ป. 

ท่ีสิ้นอายุ 

จํานวนเงิน ใบเสร็จรับเงิน ลงชื่อ 

เจาพนักงานทองถ่ิน คาธรรมเนียม คาปรับ เลมท่ี เลขท่ี ว.ด.ป. 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

                   

 คําเตือน  ๑.  ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผย ณ สํานักทําการของผูไดรับใบอนุญาต 

๒.  ตองยื่นคําขอตออายใุบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

๓.  หากไมขอตออายใุบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนดตามขอ ๒ ตองเสีย

คาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละ ๒๐ ของยอดเงินคาธรรมเนียม 

๔.   การขอตออายใุบอนุญาตใหนําใบอนุญาตฉบับนี้ไปดวย 



 

แบบ ปม. ๔ 

 

คําขอตออายุใบอนุญาตใหรับทําการเก็บขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 

 

เลมท่ี………..เลขท่ี…………/……….….                                     เขียนท่ี   ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลเข่ือน  

 

๑.ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลเข่ือนอนุญาตใหบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล………….………………………………… 

………………………อายุ…….…. ป  สัญชาติ………………………….…..อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี….…………………………………….

ถนน…………….……..ตําบล………………….……….……..อําเภอ……………….……..…………..…..จังหวัด………...……………………

โทรศัพท…………………………………………..ใหดําเนินการ……………………..……………………………………………………………….. 

โดยรับอนุญาตตามใบอนุญาตเลมท่ี………………………………..….เลขท่ี…………เม่ือวันท่ี…….….…… เดือน……………………..

พ.ศ……………….….คาธรรมเนียมปละ………………….…….บาท ใบอนุญาตมีกําหนดสิ้นอายุ วันท่ี…………………..…………..

เดือน……………………..พ.ศ……………….….. 

 ๒. ขาพเจาจึงขอตออายใุบอนุญาต  รับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล   กําจัดสิ่งปฏิกูล  

พรอมนี้ไดแนบใบอนุญาตฉบับเดิม และสงเงินคาธรรมเนียมจํานวน…………………………………..……....บาท  มาดวยแลว 

 ๓. ขาพเจายินยอมปฏิบัติตามขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลเข่ือน วาดวยการกําจัดสิ่งปฏิกูล  

พ.ศ.  ๒๕๕๕ และปฏิบัติเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขและคําสั่งของเจาพนักงาน

ทองถ่ินรวมท้ังกฎระเบียบคําสั่งขององคการ บริหารสวนตําบลเข่ือนทุกประการ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต  

 

 

ลงชื่อ………………………..…………..……………ผูยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต 

       (……….………..……………..…………………) 



 

แบบคําขอท่ัวไป 

 

เขียนท่ี............................................................  

วันท่ี.........เดือน.........................พ.ศ. .............  

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลเข่ือน 

 

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)....................................................นามสกุล............................................  

อายุ............ป อยูบานเลขท่ี............หมูท่ี.............หมูบาน..........................ตําบล...........................................  

อําเภอ....................................จังหวัด...........................................โทรศัพท................................................... 

มีความประสงค................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

ขอใหองคการบริหารสวนตําบลเข่ือนดําเนินการ ดังนี้  

๑.....................................................................................................................................................

๒.....................................................................................................................................................

๓..................................................................................................................................................... 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห 

 

            (ลงชื่อ).........................................(ผูยื่นคําขอ)  

    (..........................................) 

 

 

ความเห็น      คําสั่ง  

 ...................................                                                             ..................................  

....................................                                                             ..................................  

....................................                                                             ..................................  

 

   (ลงชื่อ).............................................           (ลงชื่อ)……………………….................. 

(...........................................)                                        (...............................................) 

    ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเข่ือน            นายกองคการบริหารสวนตําบลเข่ือน  

 


